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Procedure

1  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in 
behandeling genomen.

 
2  Stuur het aanvraagformulier ondertekend per e-mail naar het CIBG.

3  De beheerorganisatie beoordeelt de informatievraag aan de hand van 
de volgende criteria:

 a  de gegevensvrager formuleert in zijn aanvraag het exacte doel waar-
voor hij de informatie wil gebruiken. De gegevens mogen alleen 
worden gebruikt voor onderzoek;

 b  de gegevensvrager verklaart dat de verstrekte gegevens alleen 
worden gebruikt voor de in de aanvraag gespecificeerde (onderzoek)
doeleinden;

 c  de gegevensvrager verklaart dat eventuele rapportages/publicaties 
geen herleidbare gegevens over individuele instellingen bevatten;

 d  de gegevensvrager verklaart dat hij de gegevens niet verstrekt aan 
andere partijen;

 e  de gegevensvrager verklaart dat de gegevens, zodra deze niet langer 
door de vrager benodigd zijn, worden vernietigd;

 f  de gegevensvrager verklaart dat hij bij publicaties waarin de 
gevraagde gegevens zijn verwerkt, bronvermelding toepast en 
de verwerkings methode, gehanteerde terreinafbakeningen 
en definities expliciteert;

 g  de gegevensvrager formuleert in zijn aanvraag over welke sector de 
aanvraag gaat, voor welk type zorginstelling de data gewenst zijn.

4  Geef bij onderdeel 3 aan voor welke zorgsector u de gegevens wenst te 
ontvangen. Deze vraag is bedoeld voor het CIBG om na te gaan welke 
brancheorganisatie(s) moet(en) worden verzocht om uw aanvraag te 
beoordelen. Dit werkt niet door naar het databestand dat u van het 
CIBG ontvangt: u ontvangt het totale databestand, ongeacht welke 
sectoren u aanvinkt. (inclusief de niet publieke data).

Als een gegevensvraag niet voldoet aan voorgenoemde criteria, 
dan levert de beheerorganisatie de gevraagde informatie niet. 
De beheer organisatie stelt de gegevensvrager hiervan op de hoogte. 

Voldoet de gegevensvraag wel aan de criteria, dan legt de beheer-
organisatie de vraag per e-mail met een positief advies voor aan 
de beheercommissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van 
de branche organisaties. De vertegen woordiger(s) reageren binnen 
15 werkdagen op het voorstel van de beheerorganisatie.

De beheerorganisatie stelt de gegevensvrager op de hoogte van de 
beslissing van de beheercommissie. Als zij akkoord zijn ontvangt u 
de gevraagde informatie.

NB Zorg ervoor dat u voldoende mailcapaciteit heeft, circa 10 MB.

Jaarverslagenzorg – 
aanvraagformulier Dataset  
niet‑publieke informatie
Jaarverslagenzorg
Telefoonnummer 070-340 6900 (op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)
Website www.jaarverslagenzorg.nl 
E-mail jaardocumentmv@minvws.nl

Stuur het ondertekende formulier per e-mail naar: 
jaardocumentmv@minvws.nl t.a.v. CIBG Frontoffice /  
Helpdesk Maatschappelijke Verantwoording.

Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen en 
retour sturen. 
Houdt u er rekening mee dat verwerking 
van een handmatig ingevuld formulier 
meer tijd in beslag kan nemen.



2 van 2

1

2

3

4

5

Naam aanvrager

|

|

|

            |

|

Reden aanvraag

|

Zorgsector

> Aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk

 Geestelijke Gezondheidszorg
 Gehandicaptenzorg
 Verpleging Verzorging Thuiszorg
 Ziekenhuis
 Universiteits Medisch Centrum
 ZBC
 Revalidatie Centrum
 Kraamzorg
 Jeugdzorg
 Forensische zorg

Verklaringen

  Ik verklaar dat de verstrekte gegevens alleen worden gebruikt voor de in de aanvraag gespecificeerde 
onderzoekdoeleinden. 

  Ik verklaar dat eventuele rapportages/publicaties geen herleidbare gegevens over individuele instellingen bevatten.

  Ik verklaar dat de gegevens niet verstrekt worden aan andere partijen.

  Ik verklaar dat de gegevens, zodra deze niet langer benodigd zijn, worden vernietigd.

  Ik verklaar dat bij publicaties waarin de gevraagde gegevens zijn verwerkt, bronvermelding is toegepast en 
de verwerkings methode, terreinafbakeningen en definities zijn geëxpliciteerd.

 Excel   SPSS

Ondertekening

|
Dag  maand  jaar

Stuur het ondertekende formulier per e-mail naar: jaardocumentmv@minvws.nl
t.a.v. CIBG Frontoffice / Helpdesk Maatschappelijke Verantwoording

    

      

        

 Jaartal jaardocument

1.1 Naam aanvrager

1.2 Naam organisatie  
(indien van toepassing)

1.3 Adres

1.4 Postcode en plaats

1.5 E-mailadres aanvrager

2.1 Wat is de reden van uw aanvraag 
en waarvoor wilt u het 
data bestand gebruiken? 
Waarom heeft u juist de 
niet-publieke informatie nodig? 
Wees specifiek in uw 
onderzoeks doeleinden.

3.1 Zorgsector waarover u gegevens 
wenst te ontvangen

4.1 Verklaringen

4.2 In welk bestandformaat wilt 
u een dataset ontvangen?

5.1 Handtekening aanvrager

5.2 Datum
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